
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
4/2021. (III.25.) önkormányzati rendelete 

egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről 
 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének - a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § 
(4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Tolna Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetben, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 10. § (2) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a jogalkotásról szóló 
2010. évi CXXX. törvény 10. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra a következőket 
rendeli el: 
 

1.§ 
 

Hatályát veszti  
 
1. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 20/2005. (X.25.) önkormányzati 

rendelete a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről. 
 
2. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 21/2007. (IX.28.) önkormányzati 

rendelete a megyei népszavazásról és népi kezdeményezésről. 
 
3. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 19/2009. (IX.18.) önkormányzati 

rendelete önkormányzati biztos kirendeléséről és működéséről. 
 

2. § 
 

Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát 
veszti. 
 
 
 
                  Fehérvári Tamás dr. Baranyai Eszter 
  a Közgyűlés elnöke megyei főjegyző                                              
 

 

Záradék: 
A rendelet 2021. március 25. napján 13:00 órakor kihirdetésre került. 
Szekszárd, 2021. március 25. 
 
 
 
  dr. Baranyai Eszter 
  megyei főjegyző 
 



INDOKOLÁS 
 

Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 
önkormányzati rendelethez 

 
Általános indokolás 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 10. § (1) 
bekezdés a) pontja értelmében a hatályos jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés 
hatályát veszti, ha a hatályon kívül helyezendő jogszabályt vagy jogszabályi 
rendelkezést tételesen megjelölő, a hatályon kívül helyezést kimondó jogszabályi 
rendelkezés hatályon kívül helyezi. 

A Jat. 10. § (2) bekezdése szerint a hatályos jogszabályt vagy jogszabályi rendelkezést 
a hatályon kívül helyezni kívánt jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés 
megalkotására hatáskörrel rendelkező szerv helyezheti hatályon kívül.  

Az önkormányzati rendeletek felülvizsgálatát az Integrált Jogalkotási Rendszer Loclex 
alrendszerének 2021. április 1. napjától történő bevezetése tette szükségessé.  
 
A jogalkotásról szóló törvény alapján elvégeztük a Közgyűlés által alkotott 
önkormányzati rendeletek tartalmi deregulációját, azaz az elavult, szükségtelenné vált 
rendeletek hatályon kívül helyezését. 
 

Részletes indokolás 
 

1. § 
 

A 20/2005. (X.25.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésének indoka a 
rendeletalkotásra felhatalmazó rendelkezés hatályon kívül helyezése. 
 
A 21/2007. (IX.28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésének indoka az, 
hogy a megyei népszavazás és népi kezdeményezés szabályozása terén az 
önkormányzat rendeletalkotási felhatalmazása csak a kezdeményezéshez szükséges 
választópolgárok számának meghatározására terjed ki.  
 
A 19/2009. (IX.18.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésének indoka az, 
hogy az önkormányzathoz, mint irányító szervhez már nem tartozik költségvetési 
szerv, amely mellé az államháztartásról szóló törvény önkormányzati biztos 
kirendelését teszi lehetővé. 
 

2. § 
 
A jelen rendelet hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseit tartalmazza. 
 



 
                                        ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 

 

A tervezett jogszabály várható következményei különösen: 

 

a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 

A rendeletnek mérhető társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai nincsenek.  

 

b) Környezeti, egészségi következményei: 

A rendeletben foglaltaknak környezeti, egészségi hatása nincs. 

 

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:  

Az adminisztratív terheket a rendelet nem befolyásolja. 

 

d) Egyéb hatása: Nincs. 

 

e) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei:  

A rendelet megalkotására az önkormányzati rendeletek deregulációja miatt van szükség.  

 

f) Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:  

A jogszabály alkalmazásához személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek nem 

szükségesek. 

 

 

Szekszárd, 2021. március 24. 

 

 

 

 dr. Baranyai Eszter 

   megyei főjegyző 
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